
 

 

એલઆઈસી- ગટેવ ેલલટફસે્ટમ ાં આ વર્ષ ેયવુ નો કને્દ્રમ ાં રહશે ે
 

• 1-2 મ ર્ચ, 2019ન  એનસીપીએ ખ તે 5મી આવૃલિનુાં આયોજન. 

• 22 ભ રતીય ભ ર્ષ ન  60 લેખકો ભ ગ લેશ.ે 

 

ભ રતીય ભ ર્ષ ન  લેખન મ ટે સ લહત્ય મહોત્સવની આગેવ ની કરત  એલઆઈસી ગેટવ ે લલટફેસ્ટની પ ાંર્મી આવૃલિ 

એનસીપીએ, મુાંબઈ ખ તે 1-2 મ ર્ચ, 2019ન  રોજ યુવ  લેખકોની શલતતની ઉજવણી કરશે. 

 

22 ભ રતીય ભ ર્ષ ન  60 લેખકો આ બે દિવસન  ક યચક્રમમ ાં 12 સત્રોમ ાં ભ ર્ષ  લેખનમ ાં સ લહત્યન  પ્રવ હો પર ર્ર્ ચ 

કરવ  અને લવર્ રોનુાં આિ નપ્રિ ન કરવ  મ ટે ભેગ  થશે. આ વર્ષે કેન્દ્ર સ લહત્ય એકેડેમી યુવ  પુરસ્ક રન  આશરે 40 

લવજેત ઓ આકર્ષચણરૂપ રહેશે. 

 

ગેટવ ેલલટફેસ્ટ (જીએલએફ) ર ષ્ટ્રીય સ્તર ેભ રતીય લેખન અને લેખકોની ઉજવણી કરવ  મ ટે પ્રથમ અને સૌથી લવશ ળ માંર્ 

હોઈ મુાંબઈ લસ્થત કોમ્યુલનકેશન કન્દ્સલ્ટન્દ્સી પેશન 4 કોમ્યુલનકેશન અને મલય લમ લત્રમ લસક ક તક  દ્વ ર  સાંયુતત રીતે 

આયોજન કરવ મ ાં આવે છે. 

 

યુવ  લેખનની લસલદ્િઓને સન્દ્મ લનત અને ઉજવણી કરવી જોઈએ, એમ ફેલસ્ટવલન  ડ યરેતટર અને મલય લમ લત્રમ લસક 

ક તક ન  એદડટર મોહન ક ક ન ડને જણ વીને પ્ર િેલશક ભ ર્ષ ઓ મ ટે શલતતશ ળી પ્રલતલનલિત્વ માંર્ તરીકે ગેટવે લલટફેસ્ટન  

મહત્ત્વ પર ભ ર આપ્યો હતો. 

 

આ વર્ષચની થીમ ભ રતીય સ લહત્યમ ાં યુવ  શલતત રહેશે, જે લવલવિ સ લહત્યન  પ્રવ હોમ ાં યુવ  લેખકોની લસલદ્િઓની 

ઉજવણી કરશે. ઘણ  બિ એ તેમની સ લહત્યની કૃલતઓ થકી પોત ની ક બેલલયત લસદ્િ કરી છે અને પત્રોની િુલનય મ ાં નવો 

િ ખલો બેસ ડી રહ્ય  છે. તેઓ મોરીબાંિ લસસ્ટમની પરાંપર ને પડક રી રહ્ય  છે અને લવજયી તરીકે ઊભરી આવ્ય  છે, એમ 

ક ક ન ડને જણ વ્યુાં હતુાં. 

 

પ ાંર્મી આવૃલિનુાં સીમ લર્હન ફેલસ્ટવલ ખ તે આશરે 40 કેન્દ્ર સ લહત્ય એકેડેમી યુવ  પુરસ્ક ર લવજેત / નોલમનીઓની 

હ જરી હશ.ે અન્દ્ય મુખ્ય વતત મ ાં પદ્મશ્રી અને સ લહત્ય અક િમીન  પ્રેલસડેન્દ્ટ ર્ાંરશેખર કાંબ ર, પોલ ઝકદરય , પેરૂમલ 



 

 

મુરુગન, રણલજત હોસકોટે, મન ુલપલ્લેઈ, એસ હરીશ, હેમાંત દિવટ,ે ર મુ ર મન થન, એજે થોમસ, સાંગીત  શ્રીલનવ સન 

લોપ , સૂય ચ ગોપી, અન લમક  હકસર અને શોભ  ડેનો સમ વેશ થ ય છે. 

 

ફેલસ્ટવલન  સલ હક ર અિુર ગોપ લકૃષ્ણન, પ્રલતભ  રે, સલચર્િ નાંિન, લસત ાંશુ યશશ્ર્ાંર, સુબોિ સરક ર, સલર્ન કેતકર, 

લક્ષ્મણ ગ યકવ ડ અને એસ પ્રસન્દ્ન ર જન સ લહત્ય, દફલ્મ, રાંગમાંર્ અને કલવત  પર સત્રોમ ાં પોત ન ાં પદરપે્રક્ષ્યો રજૂ કરશ.ે 

 

સ લહત્ય સ્વ ભ લવક રીતે વહ ેઅને વ્ય પક લોકો સુિી પહોંર્ ેતે મ ટે વ્યલતતની પોત ની ભ ર્ષ મ ાં લવર્ રવ નુાં અને વ્યતત 

કરવ નુાં મહત્ત્વપૂણચ છે. પ્ર િેલશક ભ ર્ષ મ ાં ઉત્કૃષ્ટ સ લહત્યની ખૂબીઓ વ્યતત કરવી તે ભ ર્ષ ન  લેખનની વ્ય પક પહોંર્ની 

ખ તરી ર ખવ ની ર્ વી છે, એમ ઓપન મેગેઝીનન  એદડટર અન ેફેલસ્ટવલ એડવ ઈઝરી કલમટીન  સભ્ય એસ પ્રસન્દ્ન ર જને 

જણ વ્યુાં હતુાં. 

 

છેલ્લી ર્ ર આવૃલિમ ાં ગેટવે લલટફેસ્ટ વ્ય પક િશચક પહોંર્ મ ટે સ િન તરીકે સ્થ લનક ભ ર્ષ ને પ્રોત્સ હન આપવ ન  મહત્ત્વ 

પર ભ ર આપી રહી છે અને સ ાંસ્કૃલતક અાંતર િૂર કરવ  મ ટે લિલતજ તરીકે ભ ર્ષ ાંતર પર ધ્ય ન કેલન્દ્રત કરી રહી છે. હ લમ ાં 

ઘણ  બિ  અાંગ્રેજી પ્રક શકો પ્ર િેલશક ભ ર્ષ ની કૃલતઓ લવલવિ સ ાંસ્કૃલતક લવશ ળ વગચ સુિી પહોંર્ી શકે તે મ ટે ભ ર્ષ ાંતર 

કર વી રહ્ય  છે. 

 

ભ ર્ષ ાંતર લવલવિ સાંસ્કૃલતઓ અને જનસાંસ્કૃલત વચર્ે અાંતર િૂર કરવ મ ાં મહત્ત્વપૂણચ ભૂલમક  ભજવ ે છે. ભ ર્ષ ની ખૂબી 

ભ ર્ષ ાંતરમ ાં પણ મુખ્ય ભૂલમક  ભજવે છે. ઉિમ ભ ર્ષ ાંતર કૃલતઓમ ાં મજબૂત શૈલીનુાં યોગ્ય મ ળખુાં હોવુાં જોઈએ અને 

સ લહત્યની કૃલતનો અર્ૂક સાંિેશ આપવો જોઈએ, એમ ફેલસ્ટવલન  એલતઝતયુદટવ ડ યરેતટર એમ સબરીન થે જણ વ્યુાં હતુાં. 

 

લવલવિ ખૂણ થી જીવનને જોવ  ઉપર ાંત સ લહત્યએ િુલનય ન  ઘણ  બિ  નજદરય ની ખોજ કરવ મ ાં મિિ પણ કરી છે, એમ 

ફેલસ્ટવલન  એલતઝતયુદટવ ડ યરેતટર જોસેફ એલેતઝેન્દ્ડરે જણ વ્યુાં હતુાં. 

 

ગેટવ ેલલટફેસ્ટ લવલવિ પ્ર િેલશક સ લહત્ય પ્રવ હો મ ટે વ્ય પક માંર્ આપે છે. 22 ભ ર્ષ ન  લેખકો આ વર્ષ ેફેલસ્ટવલમ ાં ભ ગ 

લેશે. 

 

વિુ લવગતો મ ટે સાંપકચ: https://gatewaylitfest.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_LitFest 

https://gatewaylitfest.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_LitFest

